
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

            

                                                                                             PROIECT                                         

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind închirierea prin încredințare directă, către  Școala Postliceală Edunet 

Craiova, a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale „Obedeanu” din 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.04.2018; 
          Având în vedere raportul nr.63245/2018 al Direcţiei Patrimoniu și 
nr.64288/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune închirierea prin încredințare directă, către  
Școala Postliceală Edunet Craiova, a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale 
„Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40; 
 În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind  
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, 
art.858-865 şi art.868 Cod Civil, art.108 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
modificată şi completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 
privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123, art.45 alin.3, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin încredințare directă, către Școala Postliceală 

Edunet Craiova, pe o perioadă de patru ani, pentru desfășurarea activității 
de învățământ, a spațiului Corp 2 B, în suprafață de 719,60 mp., situat în 
incinta Școlii Gimnaziale „Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.40, structură a Școlii Gimnaziale „Decebal”, identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Până la începerea anului școlar 2018-2019, Școala Postliceală Edunet 
Craiova va comunica Direcției Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, acreditarea ARACIP-
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Art.2. Chiria se va stabili conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.214/2017 prin care s-au stabilit tarifele de bază minime pentru 
chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat. 



Art.3. Se împuterniceşte Directorul Școlii Gimnaziale „Decebal” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere prin încredințare directă și să semneze 
contractul de închiriere a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Școala Gimnazială 
„Decebal” și Școala Postliceală Edunet Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
  PRIMAR,        SECRETAR, 

                Mihail GENOIU          Nicoleta MIULESCU    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr. 63245 / 17.04.2018                                                                                
                                                                                                     SE APROBĂ, 
                                                                                                         PRIMAR, 
                                                                                                      Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 31102/2018, 
Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova cu sediul în str. Nicolae Titulescu, nr. 64, 
înaintează documentele necesare privind aprobarea închirierii prin încredinţare 
directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare activităţi de învăţământ, către 
Şcoala Postliceală Edunet Craiova, a  spaţiului disponibil, situat în incinta unităţi de 
învăţământ „ Şcoala Gimnazială Obedeanu-structură şcolară arondată Şcolii 
Gimnaziale Decebal Craiova” : 

- Spaţiul Corp 2 B, în suprafaţă de 719,60mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale 
Obedeanu din Craiova, str. Brestei, nr. 40, structură a Şcolii Gimnaziale 
Decebal, identificat în Anexa nr. 1 la acest raport. 

Propunerea  este motivată de următoarele considerente: 
- Prin HCL nr.191/28.05.2015, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat  
Regulamentul  cadru de închiriere a unor spaţii disponibile exedentare din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova. 
- Închirierea prin încredinţare directă către unităţi de învăţământ privat se efectuează 
conform prevederilor Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii 
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015 
- Prin  Legea nr. 1/2011 -Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a  statuat în cuprinsul art. 112 alin. (1) că  ,,Unităţile de învăţământ de 
stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică, alin.(2) Terenurile şi 
clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 
gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul 
acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de 
către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 
proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform 
legislaţiei în vigoare. 
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 şi în temeiul  Hotărârii Consiliul 
Local al  Municipiului Craiova nr. 96/2001, au fost încheiate între  Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, Protocoale de 
Predare-Primire având ca obiect predarea şi respectiv primirea clădirilor şi terenurilor 
în care aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea. 
- Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare  la art.108  se prevede că  unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot 



obţine venituri proprii din  activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponzorizări 
sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de 
bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului 
de administraţie. 
- Închirierea spaţiului a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
conform adresei nr. 11645/04.12.2017. 
- În cadrul şedinţei din 19.03.2018, Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
„Decebal”  Craiova a aprobat Hotărârea nr. 14/19.03.2018 privind închirierea 
spaţiului, precum şi preţul minim de pornire la procedura de închiriere prin închiriere 
directă, către Asociaţia Edunet-Şcoala Postliceală Edunet, pe o perioadă de patru ani, 
în condiţiile în care închirierea acestuia nu afectează desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ al unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „ Decebal ” Craiova. 

În raport cu aceste prevederi propunerea de închiriere prin încredinţare directă, 
pentru o perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Edunet Craiova, a  spaţiului 
disponibil, situat în incinta unităţi de învăţământ „ Şcoala Gimnazială Obedeanu-
structură şcolară arondată Şcolii Gimnaziale Decebal Craiova”, are la bază 
următoarele: 

- Ordinul nr. 3909/03.03.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET, pentru nivelul de învăţământ postliceal, 
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent 
medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”. 

- Ordinul nr. 5063/17.09.2013 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET, pentru nivelul de învăţământ postliceal, 
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent 
medical de farmaciet”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”. 

- Încheierea nr. 109/03.07.2007 din dosarul nr. 14761/215/2007 a Judecătoriei 
Craiova privind dispunerea înscrierii Asociaţiei Edunet, cu sediul în Craiova, str. 
Basarabia, nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, în registrul special al instanţei -„Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept efect dobândirea personalităţii 
juridice. 

- Încheierea nr. 91/03.05.2011 a Judecătoriei Craiova-Secţia Asociaţii şi 
Fundaţii, din dosarul nr. 12060/215/2011, prin care s-a admis cererea asociaţiei 
EDUNET cu sediul în Craiova, str. Basarabia, nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, privind 
modificarea Actului Constititiv şi a Statutului Asociaţiei conform Hotărârii Adunării 
Generale a Asociaţiei nr. 5/18.04.2011, care a dezbătut şi aprobat ca la art. 8 din 
statutul Asociaţiei să fie adăugate: 

o Asociaţia EDUNET poate organiza şi desfăşura activităţi de învăţământ 
şi poate înfiinţa unităţi de învăţământ de toate gradele prevăzute de lege; 

o Asociaţia EDUNET poate organiza şi desfăşura activităţi de formare 
profesională iniţială, de calificare, recalificare, specializare, 
perfecţionare, evaluare, consiliere şi orientare profesională şi poate 
înfinţa unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, centre de evaluare de 



competenţe profesionale sau centre de consiliere şi orientare 
profesională în condiţiile prevăzute de lege; 

o Asociaţia EDUNET poate organiza şi desfăşura activităţi de cercertare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi poate înfinţa centre de cercetare-
dezvoltare în condiţiile prevăzute de lege. 

- HCL nr. 60/23.02.2017 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul craiova, pentru 
anul şcolar 2017-2018, în care la poz. 12 din Anexa nr. 2 este „Şcoala 
Posticeală EDUNET (POS) ”.   

Având în vedere: 
- Închirierea spaţiului avizată de către Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj prin 

adresa nr. 11645/04.12.2017,  
- Hotărârea nr. 14/19.03.2018 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

„Decebal”  Craiova,  
- Ordinul nr. 3909/03.03.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET, pentru nivelul de învăţământ postliceal, 
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent 
medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, 

- Ordinul nr. 5063/17.09.2013 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET, pentru nivelul de învăţământ postliceal, 
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent 
medical de farmaciet”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”. 

- Încheierea nr. 109/03.07.2007 din dosarul nr. 14761/215/2007 a Judecătoriei 
Craiova privind dispunerea înscrierii Asociaţiei Edunet, cu sediul în Craiova, str. 
Basarabia, nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, în registrul special al instanţei -„Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept efect dobândirea personalităţii 
juridice, 

- Încheierea nr. 109/03.07.2007 din dosarul nr. 14761/215/2007 a Judecătoriei 
Craiova privind dispunerea înscrierii Asociaţiei Edunet, cu sediul în Craiova, str. 
Basarabia, nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, în registrul special al instanţei -„Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, înscriere având drept efect dobândirea personalităţii 
juridice, 

- Încheierea nr. 91/03.05.2011 a Judecătoriei Craiova-Secţia Asociaţii şi Fundaţii, 
din dosarul nr. 12060/215/2011, prin care s-a admis cererea asociaţiei EDUNET cu 
sediul în Craiova, str. Basarabia, nr. 9, bl. E2, sc. 1, at. 4, ap. 19, privind modificarea 
Actului Constititiv şi a Statutului Asociaţiei conform Hotărârii Adunării Generale a 
Asociaţiei nr. 5/18.04.2011, 

- HCL nr. 60/23.02.2017 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul craiova, pentru anul 
şcolar 2017-2018, în care la poz. 12 din Anexa nr. 2 este „Şcoala Posticeală EDUNET 
(POS) ” 

Şi ţinând cont de solicitarea exprimată prin adresa nr. 31102/2018, privind 



solicitarea acordului deliberativului local de  aprobarea a închirierii prin încredinţare 
directă, pentru o perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Edunet Craiova, a  
spaţiului disponibil, situat în incinta unităţi de învăţământ „ Şcoala Gimnazială 
Obedeanu-structură şcolară arondată Şcolii Gimnaziale Decebal Craiova”, se constată 
că sunt  îndeplinite prevederile Art. 9 (1) din „Regulamentul cadru de închiriere a 
unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova”, ce a fost aprobat prin HCL nr. 191/28.05.2015. 

Având în vedere: 
- Ordinul nr. 3909/03.03.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET,  

- Ordinul nr. 5063/17.09.2013 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prin care s-a acordat autorizarea de funcţionare provizorie asociaţiei 
EDUNET din Municipiul Craiova, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Şcoala Postliceală EDUNET, 

Urmează ca Şcoala Postliceală Edunet Craiova să efectueze la Ministerului 
Educaţiei Naţionale prin ARACIP, demersurile necesare obţinerii acreditării, până la 
începerea anului şcolar 2018/2019, pe care o va prezenta autorităţii publice locale a 
Municipiului Craiova, în termen de 10 zile de la obţinere.  

Ca urmare s-a întocmit prezentul raport pentru aprobarea închirierii spaţiului 
disponibil, cu menţiunea că se va mandata Directorul Şcolii Gimnaziale „ Decebal ” 
Craiova, să organizeze procedura de închiriere prin încredinţare directă, pentru o 
perioadă de patru ani, către Şcoala Postliceală Edunet Craiova, a  spaţiului disponibil, 
Spaţiul Corp 2 B, în suprafaţă de 719,60mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale 
Obedeanu din Craiova, str. Brestei, nr. 40, structură a Şcolii Gimnaziale Decebal, 
identificat în Anexa nr. 1 la acest raport, şi să semneze contractul de închiriere a 
spaţiului disponibil.  
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.14 ale Legii nr. 
213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 
completată, art.858-865 şi art.868 Cod Civil, art.108 din Legea nr.1 /2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.191/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru 
de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în temeiul  art.36, alin2, lit.c coroborat 
cu alin 5, lit.a şi b, art 123 alin (1), (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind  
administraţia  publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
1. Închirierea prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, pentru desfăşurare 

activităţi de învăţământ, către Şcoala Postliceală Edunet Craiova, a spaţiului Corp 
2 B, în suprafaţă de 719,60mp, situat în incinta Şcolii Gimnaziale Obedeanu din 
Craiova, str. Brestei, nr. 40, structură a Şcolii Gimnaziale Decebal, spaţiu 
identificat în Anexa nr. 1 la acest raport. 

2. Chiria se va stabili conform prevederilor HCL nr. 214/2007 prin care s-au stabilit 
tarifele de bază minime pentru chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă 
destinaţie din fondul locativ de stat. 



 
3. Împuternicirea Directorului Şcolii Gimnaziale „ Decebal”  Craiova să organizeze   

procedura de închiriere prin încredinţare directă a spaţiului şi să semneze 
contractul de închiriere a spaţiului precizat la punctul 1 din prezentul raport. 

4. Până la începerea anului şcolar 2018/2019, Şcoala Postliceală Edunet Craiova va 
prezenta autorităţii publice locale a Municipiului Craiova, acreditarea obţinută de 
la Ministerului Educaţiei Naţionale prin ARACIP.  

 
Director Executiv,                                                           Şef Serviciu,        
     Ionuţ Gâlea                                                      Voicinovchi Madlen Anca             

 
 

                                                                                          Întocmit, 
                                                                                   cons. Stelian Marta 
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